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2' Sai6kaza Kcizs6gi Onkorm:inyzat Kcizbeszerzdsi Szabirlyzat kieg6szft6snek
rnegtiirgya liisa
Ea.: Stef:in L6szl6 polgdrmester

I nd itvinyok, javaslatok
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polgdrmester
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JEGYZ6KONYV

K6sziilt: Saj6kaza K<izs6gi dnkormrinyzat kepvisel6-testtilet6nek 2015. mrljus h6 15. napjrin
megtartott rendkfvrili nllt ril6s6rcil

Az iil6s helve: Polg6rmesteri Hivatal Tan6cskoz6 terme

Jelen vannak: Stefrln Ldszl6
Izs6 Pdl
Dr. Czenke Antal
Domb6viiri Srlndorn6
Solt6sz Lajosn6
Piisztor J6zsef

polgiirmester
alpolg6rmester
telepiil6si k6pvisel6
teleptl6si k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6

Meehivottk6nt ielen van:
Trirok Zsuzsanna j e gyzo
V6radi Milrton RNd eh<ik
Lakatos G6bor nem k6pviselci bizottsiigitag
Budai Zoltfinr6 j e gy z6krinywezet6

Steflin L:ilz-n Ldszl6 poleirmester tisztelettel krisz<inti az iil6sen megjelentek et, meg1llapitja, a
k6pvisel6-teshilet hatittozatkfipes, mivel a tcirv6nyesen megviilasztott 7 fci k6pvisel6bdl 5 f6
jelen van. Az iil6srcil t6vol maradt Harzs6 Boglilrka, aki jelezte, hogy nem tui ionni, mert a
mai napon nappalos mriszakban dolgozik.

Izsd Pdl alpolgdrmester megdrkezik a terembe

Stefr{n L6szl6 poledrmester k<isz<inti az alpolgfirmester urat. Megdllapitja, a k6pviseld-
testiilet 6 f6vel van jelen az til6sen. Javaslatot tesz Dr. Czenke Antal-6s pfusztor J6zsef
telepiil6si k6pvisel6 jegyz6krinyv hitelesit6nek t<irt6n6 krjelol6s6re, meg!1rdezi 6ket,
v6l I alj ak- e a j e gyzlkonyv hitel e s it6i me gbiz6st?

kij elentik, megbizhsuk eset6n

Stefdn Ldszl6 poledrmester megk6ri a jelenl6vciket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e
Dr. Czenke Antal telepiil6si k6pviselci jegyz6k<inyv hitelesit6 megbiz1s1valf'

6rintetts6getjelentbe,k<izli,nemveSzr6szta
szavazhsban.

A ke,pvisel6-testiilet 5 igen, 1 fti nem szavazott szavazattal Dr. Czenke Antal telepril6si
k6pvisel6 jegyzlkonyv hitelesit6nek krj elcili.

$tefiin Lr[szkf nolefrmester megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanakarr6l, hogy egyet6rtenek-e
Pdsztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6 jegyz6krinyv hitelesit6 megbizitsilval}

Pfsztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem vesz r6szt a
szavazSsban.

villlaljzk a feladatot.



A. kqpvipel6-testiitet 5 igen, I f6 nem szavazott szavazattal pfusztor J6zsef telepiil6si
k6pvisel6t jegyz6konyv hitelesit6nek krjelcili.

ismerteti a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat.
tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a napirendi pontokkal

ov6bbi javasla, kieg6szit6s az iil6s napirendi pontjaival
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogad6srira. Megk6ri ak6pvisel6k et, szav azzanak az ismertetett napirend elfogad6sar6l.

Meg6llapitj a, a szavz6skor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen szavazattal az alibbjnapirendet hagSrta jov6:

1. EMOP-4.3.11 A-12-2012-0008 azonosit6 sz6mu,,,Modern oktat6si
kornyezet megteremt6se a Saj6kazai Altalinos Iskol6ban" cimii projekthez
hitelfelv6tellel kapcsolatos dcjnt6s meghozatala
Ea.: Stefdn Liszl6 polgirmester

2' Saj6kaza Kcizs6gi dnkormrinyzat Kcizbeszerzesi Szabdlyzatkieg1szit6snek
megtfugyalilsa

denki tiszthban van azzal, hogy az EMOP_
odern oktat6si krirnyezet megteremt6se a

hogy 6ll. 2015.03.03. napjdn a Timogat6
e t<ibblettrimogat6si ig6nyt nyujtottak be. ANORDA Kft. miskolci irod6jrib an tfirgyalt a

aki sz6beli igeretettett ana, hogy m6sf6l h6n
id6 nincs, mert a kivitelezcivel a szerz6d,6st
fedezetet csak hitel felv6tel6vel tudnilk bizt
trirgyal6sokat folytatott. 48 milli6 forint felv6tel6re van lehet6s 69 az 6*orm6nyzat szimftra.
Ahi6nyz6 18 milli6t saj6t fon6sb6l biztositand az dnkormrinyzat. Ahitelt I%o-os kezel6si

fizet6se ellen6ben biztositan6 a pfinzintezet.
visel6-testtilet elfogadj a a jov6 h6ten sor

teszik meg, fszott aberuhiu6s. Elmondja,
projektet le kell zitmi.

hozzisz6l, szerinte nem szabadhizni az id6t. A maga
egk|rdezi a2%o -ot id6arrinyosan kell_e fizetni?

Tiiriik Zsuzsanna ieevz6 villaszol, az r%o kezel6si krilts6get ki kell frzetnie a rendelkez6sre
ill6s dijdt csak arra az iddre sz6l, ameddig a hitel rendelkez-6sre 6ll.

elmondja, minden lehet6s6get megrr6brilt, az orczilggyril6si
egkereste. Sajnos nincs m6s villasztits, csak a hitel felv6tele.

ter

Indftv



rzsri-Pdl-.so rar alpolefrmester elmondja, 6 rtgy gondolja, most is, mint oly sokszor,
k6nyszerhelyzetbert vannak. Az nem lehet tudni,legk<izelebb mikor kapnak ilyen m6rt6lcii
trimogat6st. A kivitelezl k6rte, hogy amennyben hatririd6csrisz6s lenne, ne k6rjen kotb1rt az
Onkormrinyzat.

Stefdn Iti[szl6 polefrmester hozz6{rni, a kdtb6rt 6 is mondani akarta,hogy a kivitelez6 200
napra vdllalta a munka elv6gz6s6t. A hivatalosan megjelent szeptember-30.-i hatririd6 lett
meghatirozva, de okt6ber 30.-ig meghosszabbithat6. Az utols6 ti*natokt6ber 15. napj6ig
be kell nyujtani.

javasolja, ha a kivitelezl rtrb6j6b6l nem fejez6dik be a
or k<itb6rt vessenek ki.

!!ef41 l$z16 poledrmester szerint a szerz6d6s al6irdsa utiln t6rjenek vissza effe.
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a 48 milli6s forintos hitelfelv6tellel
6s a 18.649'627,-Ft-os <inr6sz biztosit6silr6t sz6l6 hatirozati javaslattal kapcsolatban?
Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k3pvisel6ket,
szavazzanakahatirozati javaslatelfogad6srlr6l.
Meg6llapitja, aszavz6skor 6 fci k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen egyhangu szavazattal az alilbbihatirozatothozza:

Saj6kaza K<izs6g OnkormrlnyzatKepvisel6 - testiilete rigy hatriroz,hogy azBrlOp-4.3.I/A-
12-2012-0008 azonosit6sziimir ,,Modern oktat6si kcirnyezet megteremt6se a Saj6kazai
Altalrlnos Iskolaban" elnevez6sri 

'pelyifzx 
tciUUfe*tiftsegeinek finans zirozAsittoz sziiks6ges

66 649 627 Ft <isszeg biztositfusdhoz 48 mitli6, forint foly6szrimta-hitel biztosit6s6t k6ri a
S aj 6v<i I gye Takar6ksz<i v etkezett6l.

A hitel ktizvetft6s6t az N-Alexander Kft-6t (3530 Miskolc, Sz6chenyi u.64.lI/2.)bonyolitja.

A k6pvisel6-testiilet a tovdbbi 18.649 627 Ft <isszeget a saj6t krilts6gvet6s6ben biztositja.
Felhata1mazzaapo|girm"'t.'t@6t*ztiks6gesokiratoka|6ir6sira.

Hatririd6: azonnal
Felel6s: Stef;ln Ldszlo polgiirmester

Trir6k Zsuzsanna jegyzT

2. naoirendi oont mestdrwaldsa

Stetan Leszb notsd elmondja, a szennyvf zbenthir:fushoz kapcsol6d6an javasolta a
kozbeszetzl a Kozbeszerzlsi szabillyzat kieg6szit6s 6t az elciterjeszt6snek mlgfelel6en.
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a Kozbeszerz1si szab1lyzat
kieg6szit6s6vel kapcsolatban? Meg6llapida, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s ,r"-
hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanakahatfuozati javaslat elfogad6s'ir6l.
Megilllapitja, aszavaz6skor 6 fci k6pvisel6 van jelen.

A k6nvisel6-testiilet: 6 igen egyhangu szavazattal az alilbbihatirozatothozza:



Izsri Pdl alpole6rmester elmondja, 6 ,igy gondolja, most is, mint oly sokszor,
k6nyszerhelyzetben vannak. Azt nem lehet tudni, legkoielebb mikor kapnak ilyen m6rt6kri
tilmogat6st. A kivitelez6kfirte, hogy amennyben hatririd6csrisz6s lenne, ne k6rjen k6tb6rt az
Onkorm6nyzat.

Stef{n Ldszl6 polefrmester hozz|fizi, a k<itb6rt 6 is mondani akarta,hogy a k'itelez1 200
napra villlalta a munka elv6gz1s6t. A hivatalosan megjelent szeptemb"i:0.-i hatririd6 lett
meghatdrozva, de okt6ber 30.-ig meghosszabbithat6. Az utols6 

"Z*11'at 
okt6ber 15. napj6ig

be kell nyujtani.

Piisztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6 javasolja, ha a kivitelez6ltrbdj6b6l nem fejezddik be a
villlalt200 nap alatt aberuhiads, akkor k6tb6rt vessenek ki.

l!ef41 la,szl6 poleirmester szerint a szerz6d6s al6ir6sa utiin t6rjenek vissza effe.
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a 48 milli6s forintos hitelfelv6tellel
6s a I8.649'627,-Ft-os <inr6sz biztosit6siir6L sz6l6 hatfuozati javaslattal kapcsolatban?
Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szft6s nern hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket,
szavazzanakahatitrozati javaslatelfogadrls6r6l.
Megrillapftj a, a szavaz6skor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6nvisel6-testiilet: 6 igen egyhangu szavazattal az alSbbihatdrozatothozza:

Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzatKepviselci - test{ilete rigy hatrlro z,hogy azEwop-4.3.111-
12-2012-0008 azonosit6sziimri ,,Modern oktat6si krimyezet megteremt6se a Saj6kazai
Altalrinos Iskol6ban" elnevez6sti pillyinat tdUUfetf.cifts-egeinek finans zirozksithoz sztiks6ges
66 649 627 Ft tisszeg biztositdsfuhoz 48 milli6 forint foly6sztlmla-hitel biztosit1s1t k6ri a
Saj6v<ilgye Takar6kszovetkezett6l.

A hitel k<izvetit6s6t az N-Alexander Kft (3530 Miskolc, Sz6chenyi u.64.1112.)bonyolitja.

A k6pvisel6-testiilet a tov6bbi 18.649 627 Ft <isszeget a sajdtk<ilts6gvet6s6ben biztosida.
Felhatalmazza apolgSrmestert 6s a jegyzlt a sztiks6ges okiratok al6ir6sira.

Hatitidf: azonnal
Felel6s : Stefrin L6szl6 polgiirmester

Trjrrik Zstzsanna ie gW6

2. napirendi pont mestdrwaldsa

Stef:ln Ldszt6 Dots{ffi elmondja, a szennyvizberuhiadshoz kapcsol6d6an javasolta a
kozbeszetzl a Kdzbeszerz6si szabillyzat kieg6szit6s et az ellteqisztlsnek mlgfelel6en.
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a Kozbeszerzlsi szab1lyzat
kieg6szit6s6vel kapcsolatban? Megilllapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s ,"-
hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanakahatirozati javaslat elfogad6srlr6l.
Meg6llapitja, a szavaz6skor 6 fti k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen egyhangu szavazattal az alilbbihatfuozatothozza:



Saj6kaza Kozs6g Onkormrinyzatinak K6pvisel6-testtilete az 512014.(II.04.) hat1rozat1val
elfogadott Kozbeszetzlsi Szabiiyzatinak 5. fejezetlt (A krizbeszerz6si eljrlrisok r6sztvev6i
6s feladataikxl) bekezd6s6t az alilbbiakkal eg6sziti ki:

hirdetm6ny n6lktili tilrgyaliisos elj6rrlsban a trirgyal6sok megkezd6s6t
megelSz6en annak megilllapitfusfira, hogy az aj6nlattev6 a szerz6d6s
teljesit6s6re alkalmas, nem tartozlk a iizar6 ok hat6lya aI6 6s emiatt
tfugyalilsra alkalmas.

Felel6s : Stefan L6szl6 polgilrmester
Hat6rid6: azonnal

Stefiln Liszl6 polqdrmestert elmondja, van olyan pillyazati kiir6s, amelyet az EBR
rendszerbe kell feltolteni. Elmondja, apl,lydzati feinivas a k6pvisel6ki1szere megktild6sre
kertilt. Figyelembe kell venni, hogy nem 100%-ban tiimogatott pdlyizatokr6l van sz6. K6ri,
hogy mdjus 30. napjrlig ktildj6k meg a k6pvisel6-testtilet 

-tag]ai^,;tl.t"ik.t, 
iavastataitat. 6 a

S6lyom telepen l6vci 6voda tetlszerkezet6t szeretn6 fehijitani 6s az iskola udvar6n lehetne
l6trehozni sport c6hi l6tesitm6nyt.

lmondja, az Ady Endre riti jdrdak jarhatatlanok. Az
og6tkelcit is.

stefan Lrlszt6 potst hozztfizi, az 6vod,ael6 is sziiks6ges lenne zebra.
Tdj5koztatja a testtiletet, hogy 31 db k6bor ebet vittek el a telepiil6srril, ami az
<inkormanyzatnak 600 

_ ezer forintjriba kertilt. Tov6bbi k6bor kuty; ebz6llit6st az
<inkorm6nyzat nem tud fi nansz ir ozni.
Tdjdkoztatja a testtiletet, hogy a Sajokaza kiilteriilet6n ismeretlen tettesek egy l6tetemet
helyeztek el' A tete.m elsz6llit6sr6l gondoskodott, ami 40 ezer forintjaba keriilt az
<inkorm6nyzatnak.
Elmondja, hogy az iskolls gyerekek 6s sziileik kcizritt elterjedt a hir, hogy elsot 1titett
g6pjirmriben ril6k gyereket akartak volna elrabolni r6mhirnek bizonyult. A rend6rs6g
nyomoz6st folytatott, tfij6koztatta a sziil6ket is annak eredm6ny6r6l. A gyerek elmond6siinkivtil semmilyen bizonyitlkot nem talilltak. A r6mhir nagy megmozdul6st okozott a
telepiil6sen' A sztilcik ttimegesen vitt6k haza a gyerekeket aziskolib6l, ahol biztons6gban
lettek volna. M6snap 120 gyerek nem ment iskll6ba.
Elmondja, az orvosi rendeld mriszaki htadhsamegtcirt6nt, eszk<izbes zerzlsrem6jus 20.-igvan
lehetcis6g' Javasolja, a testtileti i,il6s utrln a k6pvisel6kn6zz6kmeg azir; renaetOi.

elmondja, cir<im, hogy sz6ptil a telepril6s, de sok helyen

tesrriretnek, ha nincs, javasorja, rr .,,XilT::1if",lt#;t"#ff:[rfi:1f*;"rX|!f[ ;
Pet6fi rit v6g6n iill6 romos 6piiletre, mert balesetvesz6lyesl K6i az int6zked6st, adi-ig, amig
baleset nem trirt6nik.
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Izs6 Pil alpolgirmester elmondja, az onkorminyzat az elmuilt 20 6vben nem vett fel hitelt,
ha a telepiil6sen elterjed ahir, a lakosok azthiszlk majd, hogy elfogyott az rinkormiinyzat
p6rue.

Stefiin Liszl6 poleirmester elmondja, akkor sem lenne a testiiletnek szlgyenkezni val6ja,
ha hitelt venn6nek fel. Volt egy konferenci6n, ahol elhangzott,hogy ha egy villlalkoz6 2yo-os
hitelb6l val6sitja meg a benthilzdst sokkal gazdasilgosabb, mintha a saj6tt6k6j6t haszn6lja fel
erre a c6lra. A telepi,il6sen gyakran kelnek szdmyrakiilonboz6 hirek.

Stefdn Lriszl6 polsdrmester Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kieg6szit6se az elharrgzottakkal kapcsolatosan? Megilllapitja, tov6bbi k6rd6s, inditvriny
javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el, igy a k6pvisel6 - testtilet til6s6t bezirja.

Kmf.

a :-t
I rJJ- I-

Tiirdk Zsuzsanna
je9rz6

t0^A1/*/*

?
Dr. Czenke Antal

j e gt zdkii nyv h ite les [td j egzflkiinyv h iteles{td


